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िवभाग १. ५ बाटलीने दुध िप�ाची मूलत�े 
 

बाटलीने दूध पाजणे �णजे काय? 

सग�ा मुलांना �नपान िमळावे ही आदश� �स्थती आहे पण ते नेहमीच श� असेल असं नाही. �णून मुलांना 
आव�यक पोषण िमळावं यासाठी बाटलीने दूध पाजणे हा एक पया�य आहे. बाळा�ा गरजेनुसार िविवध प्रकार�ा 
बाटल्या आिण चोख�ा िकंवा बुचं वापरता येतात. या िशवाय आईचं दूध आिण पोषक आहार बाळाला बाटलीतून 
देता येतो.  
 

बाटलीने दूध पाज�ाचे मह� काय? 
ब◌ाटलीने दधू पाजणे मह�वाचे आह ेकारण- 

①  साधारणतः बाळाचा हा आहार घे�ाचा पिहलाच अनुभव असतो.  
②  चोखणे, वाटीतून खाणे िकंवा कापणे िपणे आिण बोलणे या िक्रया िशक�ासाठी बाटलीने दूध िपणे उपयु� 

ठरते.  
③  मुलाला प्रितसाद देणाऱ्या कुशल संगोपकाशी मुलाची जवळीक आिण संवाद वाढायला मदत करते.  

 

बाटलीने दूध पाज�ाचे फायदे काय? 
ब◌ाटलीने दधू िपण ेह ेबाळ आिण त्याच्या संगोपकासाठी अितशय फायदेशीर ठरते. जे�ा बाटलीने यो�प्रकारे दूध िदले 
जाते ते�ा बाळाचे पोषण सुरि�त, अिधक काय��मतेने आिण आनंदाने होते.  

बाटलीने दूध दे�ाची प�त यो�- 
①  बाळाला उबदार आिण समाधान वाटते.  
②  बाळाची काळजी घेणाऱ्या मो�ा माणसाकडून �ाला माया आिण आराम िमळतो.  
③  मुलांना �ां�ा गरजा भागवणारं, काळजी घेणारं कोणीतरी आहे हे समजते.  
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बाट�ा आिण बुचांचे प्रकार  

 
िविवध आकार, रचना, प�ती आिण िविवध पदाथा�पासून बनलेल्या अनेक प्रकार�ा बाटल्या आिण 
बुचे आढळतात. बाळाचे तोडं, �ाची चोख�ाची �मता, तसंच वाढी�ा आिण शारी�रक गरजा 
भागवू शकेल असा बुचाचा आकार, रचना आिण दुधाची धार असणे आव�यक आहे�णूनच 
संगोपाकांनी बाळासाठी यो� बाटली आिण बुच िनवडताना �ांचे िविवध प्रकार जाणून घेणं उपयोगी 
ठरेल.  

 

बाटलीने दूध दे�ा�ा यो� प�तीचे फायदे 
बाटलीने दूध दे�ा�ा चुकी�ा  

प�तीतील धोके 

↓ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे आिण मृ�ू 
हो�ाचे प्रमाण घटते  

↑ ठसका लाग�ाचे, आजारी पड�ाचे आिण मृ�ू हो�ाचे 
प्रमाण वाढते  

↑जेवण भरव�ाची �मता )जलद गतीने ( ↓ जेवण भरव�ाची �मता मंद गतीने )सावकाश( 

↑ जेवताना तोडंात घास घेणे . ↓ जेवताना तोडंात घास न घेणे →नाकारणे  

↑ मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा आिण 

जेवणािवषयी सकारा�कता  

↓मुलाला आिण संगोपकालाजेवताना येणारी मजा कमी 

होऊनजेवणािवषयी नकारा�कता येते  

↑मुलांना घन आहार ताटवाटीतून खाणे आिण कपाने िप�ाची 

सवय होते . 

↓मुलांना घन आहार ताटवाटीतून खाणे आिण कपाने िप�ाची सवय 

होत नाही  

 

 

बाटल्यांचे आकार 
आदश� (सरळ) आिण वाकडा (कोनीय)  

 



िवभाग १. ५बाटलीने दुध िप�ाची मूलत�े 
 

52 

 
नेहमी�ा सरळ बाटल्याअगदी सहज उपल� होतात. पण 
कोनीय आकारा�ा बाटल्या दूध पाजताना बाळा�ा 
हनुवटीला आधार दयायला उपयोगी ठरतात. दूध पाजताना 
हवा आिण फेस कमी �ावा आिण बाळा�ा पोटात 
दुधाबरोबर कमी हवा जावी अशी �ांची रचना केलेली असते.  

 
बाटल्यांचा आकार : लहान आिण मोठा  
तु�ी दूध पाजत असलेलं बाळ लहान असेल आिण अजून 
इतकं दूध िपत नसेल तर लहान बाटली (१२० िमली. पे�ा 
कमी) चालू शकेल. पण वाढ�ा वया�ा मुलासाठी जा� दूध 
मावणारी मोठी बाटली घेणं चांगलं.  
छोटी टीप- जे�ा मूल �तः दूध �ायला िशकत असतं ते�ा 
लहान बाटली देणं यो� कारण ती हलकी असते. बाळाला 
नीट धरता येते.  
छोटी बाटली= कमी वजन  

 

बाटलीचे िज�स : काच आिण �ा��क  
लहान बाळांसाठी �ा��क�ा बाटल्या सामा�तः वापरल्या जातात आिण �ा 
सहज िमळू शकतात. �ा पडल्यातरी फुटत नाहीत आिण वजनाने हल�ा 
असल्याने संगोपकाला बाटली धरायला सोपे जातात. काचे�ा बाटल्या भ�म 
असतात पण पडल्या तर फुट�ाची श�ता असते. वजनाने जड असल्याने 
मुलाला िकंवा संगोपकाला बाटली धरणे अवघड जाते.  

 
बाटली�ा बुचाचा आकार  
बाटलीची बुचं वेगवेग�ा आकाराची असतात. प्रमािणत बुचं उंच, लांब 
आिण टोकाशी गोलाकार असतात. ऑथ�डो��क बूच बाळा�ा 
तोडंा�ा आतील बाजूस बसव�ासाठी बनवले जाते. ते सामा�त: 
तळाशी आिण वर�ा टोकाशी �ंद आिण म�भागी अ�ंद 
असतात. इतर बुचं मिहले�ा �नाग्रां�ा आकाराची असतात. 
बुचं वेगवेग�ा आकारात बनवली जातात कारण प्र�ेक 
मुलाचे तोडं वेगवेग�ा आकारात असते. उदाहरणाथ�: काही 
मुलांना �ां�ा लहान तोडंात बस�ासाठी लहान बुचांची 
आव�यकता असते.  
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पातळी िकंवा क्रमांक: 

बुचाची पातळी िकंवा क्रमांकबुचा�ा तळाशी िकंवा बाजूवर िलिहलेली असते .
खूप ल� देऊन बघावं लागतं कारण ते खूप छो�ा अ�रात िलिहलेलं असतं . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बाटली आिण बुचांचा आकार 

बाटलीतून एकावेळी िकती द्रव िकंवा दूध बाहेर 
येईल हे बुचा�ा आकाराव�न ठरते. बुचाचा 
आकार  (साईज) बुचा�ा भोकाव�न ठरतो. 
आकार लहान असेल तर �ातून येणारी दुधाची 
धारही कमी आिण सावकाश येते. आिण आकार 
मोठा असेल तर दुधाची धार जा� आिण जलद 
येते. बुचा�ा भोकाचा आकार जाणून घेणं मह�ाचं 
आहे कारण चुकीचे बूच िनवडले तर ते बाळासाठी 
धोकादायक होऊ शकते. दूध अितशय सावकाश 
िकंवा जलद येईल िकंवा जा�ीची हवा शोषली 
जाईल.  
 
 

 

 
 
 

  
  

 

 

डावीकडून 
सरळ 
�नाग्राप्रमाणे नैसिग�क 
आिण दोन वेगवेग�ा 
आकाराची बुचे  
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ल�ात ठेवा : बुचांचे आकार आिण क्रमांक आिण �ाला जोडलेले वयोगट हे साधारण माग�दश�क 
आहेत. ते प्र�ेक मुलासाठी तसेच वापरले गेले पािहजे असा अ�ाहास नको . प्र�ेक मूल प्र�ेक 
आकाराचं बूच वापरेलच असं नाही. काही मुलं एकाच आकाराचं बूच ते बाटलीने दूध िप�ा�ा 
काळात कायम वापरतील. बाळा�ा गरजेनुसार आिण बाळ नीट ओढू शकेल अशी दुधाची धार 
देणारं बूच िनवडणं बाळासाठी सुरि�त असेल . 
 
खाली वेगवेग�ा वयोगटासाठी छो�ा (सावकाश धार)पासून ते मो�ा (जलद धार) क्रमांकापय�त 
अशा क्रमाने काही बुचांचे आकार िकंवा क्रमांक िदले आहेत.  
ल�ात ठेवा :दुधाची धार वाढव�ासाठी बूचाला कधीही छेद देऊ नका. ते बाळासाठी धोकादायक 
असू शकेल.  
  

 
बुचाचा आकार  / क्रमांक 

 
वयोगट 

 
अ�� ा-प्रीमी आकार 

 
अकाली ज�ले�ा बाळापासून ते ३ मिह�ांपय�त  

 
प्रीमी आकार 

 
अकाली ज�ले�ा बाळापासून ते ३ मिह�ांपय�त 

 
आकार/क्रमांक १  

 
० ते ६ मिहने  

 
आकार/क्रमांक २ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा�  

 
आकार/क्रमांक ३ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा� 

 
आकार/क्रमांक ४ 

 
>सहा मिह�ांपे�ा जा� 

 

डॉ. ब्राऊन यांनी िन��चत केलेल्या आदश� आकारा�ा 
�ा��क�ा बाटलीने आिण बुचाने संगोपक बाळाला 

दूध पाजत आहे.  
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बाटली�ा बुचाचे िज�स(पदाथ� ) 
 
सामा�तः बुचं िसिलकॉन िकंवा लॅटे�  ) िचक/रबर (पासून बनवलेली असतात .बऱ्याच मुलांना काही िविश� 
पदाथा�पासून बनवलेल्या बुचाची आवड िकंवा गरज असते .उदाहरणाथ�: अश� मूल रबरा�ा मऊ बुचाने जा� 
चांगल्या प्रकारे दूध ओढू शकेल .इशारा :काही मुलांना रबराची अॅलज� असू शकते हे �ानात ठेवा .पुढे िसिलकॉन 
आिण रबरा�ा बुचातले फरक देत आहोत . 
 

 
िसिलकॉन  

 
रबर  

जा� िटकाऊ   जा� नरम  

 
�� करायला सोपे  

 
दुधाचा वास रा� शकतो  

 
१ वषा�पय�त िटकू शकते  

 
लवकर खराब होते.  

 
 
 

 
 

बाटल्या आिण बुचं कधी धुवायची आिण 
बदलायची 
नेहमी उकळा- 
गरम साबणा�ा पा�ात िकंवा श� असल्यास 
िडशवॉशरम�े धुवा.  
नेहमी िनज�तुक करा- 
उकळ�ा पाण् यात बाटली आिण बाटलीचे सव� 
भाग पाच िमिनटांपय�त ठेवा.  
नेहमी धुवा- 
प्र�ेक वेळेला दूध पाजून झाल्यावर बाटली  
आिण बूच धुवा. 
नेहमी तपासा- 
बूच फाटले िकंवा तुटले आहे का? 
नेहमी बदला- 
जा� वापरले गेलेले बाटली आिण बूच बदला  
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बाटलीने दूध पाजताना काही मह�ाचे घटक 

मह�ाचे घटक  
 

बाटलीने यश�ीपणे दूध पाज�ाची ल�णे  

 

बाटलीने दूध िप�ाची �स्थती 
बाळा�ा गरजेप्रमाणे असणे 

o सुरि�त आधार देणारी आिण मह�ाचे घटक पाळणारी �स्थती बाटलीने दूध 
�ायलामदत करते (पाहा-प्रकरण १-िवभाग १ ) 

o बाळ आिण संगोपक आरामशीर असतात.  
o बाळ न झोपता दूध िप�ात गंुगून जाते  
o बाळ गडबड न करता शांतपणे दूध िपते . 
o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

बाटली, बूच आिण दुधाची 
धार बाळा�ा गरजेप्रमाणे 

असणे 

 
o दूध िप�ाचा वेग फार जा� नसतो िकंवा कमीही नसतो . 
o तोडंातून पेय बाहेर येत नाही .खोकला, गुदमरणे िकंवा ग� होणे असे होत नाही . 
o बाळ न झोपता सावधपणे दूध िपते . 
o बाळ आरामात दूध ओढून घेतं, िगळतं आिण �ाचा �ासही चालू राहतो .�ाला धाप 

लागत नाही . 
o बाळ गडबड न करता शांतपणे दूध िपते . 
o यो� �स्थतीत बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

दूध िप�ा�ा वेळा ल�ात 
ठेवून पाळ�ा जाणे 

o बाळ रडाय�ा आधीच संगोपकाला बाळाची भूक समजते 
o बाळाचे पोट भर�ाचे संगोपका�ा ल�ात येते आिण जबरद�ीने जा�ी दूध पाजले 

जात नाही  
o बाळ दु�पानाचा आनंद घेते आिण �ात सिक्रय सहभाग घेते . 

 

दूध िपताना गरज असेल तर 
म�े म�े थांबावे. 

 
o संगोपक बाळाने ढेकर �ावी �णून, लंगोट बदल�ासाठी िकंवा बस�ाची �स्थती 

बदल�ासाठी म�े थांबतो . 
o कधी कधी गरज असेल तर संगोपक थोडे थोडे दूध देतो . 
o मुलाला कंटाळा िकंवा थकवा आला आहे का याकडे संगोपकाचे ल� असते .(पाहा-

प�रिश� ९ल-२ ) 
o बाळ ३० िमिनटांपय�त दूध िपऊ शकते 

 

वारंवार संवाद साधणे. 

 
o संगोपक बाळाकडे बघून हसते, बोलते, गाते आिण टक लावून बघते.  
o बाळ मजेत दूध िपते आिण सक्रीय सहभाग घेते 
o बाळाची झपा�ाने वाढ होते.  



िवभाग १. ५बाटलीने दुध िप�ाची मूलत�े 
 

57 

 

बाळांने बाटलीने दूध िप�ासंबंधी काही सूचना 
 

स◌ूचना १ 

प्र�ेक मुलासाठी बाटली आिण बूच िनवडताना �ाची वैय��क गरज ल�ात �ा ..  
एकच बाटली, बूच आिण दूध ये�ाचा दर प्र�ेक मुलाला सोयी�र असेल असे नाही, �ामुळे प्र�ेक मुला�ा 
गरजेनुसार यो� ते िनवडा . 
 

सूचना २ 

बाळाचे वाढते कौश� �ा�ा बाटली�ा, बुचा�ा आिण दुधा�ा गरजेवर प�रणाम करते . 
बाळा�ा �मतेनुसार, वयानुसार यो� ते िनवडा .उदाहरणाथ� ;एखादं चार मिह�ाचं अश� बाळ सावकाशपणेदूध 
देणाऱ्या बुचाने जा� चांग�ाप्रकारे दूध िपऊ शकेल . 
 

सूचना ३ 
बाळ काय सांगतंय याकडे ल� �ा  
बाळ बदल कर�ाची गरज दश�वत असेल तर बाटली, बूच िकंवा दुधाचा प्रवाह यात ज�र बदल करा . 
 

सूचना ४ 

दूध पाज�ाआधी दुधाची धार तपासून पाहा . 
बाटली उलटी के�ावर दुधाचे एक दोन थ�ब खाली पडणे ही यो� गो� आहे .नंतर मात्र लगेच हे थ�ब थांबायला हवेत .
जर दुधाची धार फार जोरात असेल तर छो�ा क्रमांकाचं बूच वापरा .जर धार फारच सावकाश असेल आिण बाळाला 
दूध ओढणे जड जात असेल तर थोडे मोठे बूच वापरा . 
 

सूचना ५ 

यो� बाटली, बूच आिण दुधाचा प्रवाह शोधून काढणे जरी िजिकरीचं काम असलं तरी ते आव�क आहे . 
िकतीतरी वेळेला सव�साधारणपणे वाढणाऱ्या मुलासाठी सु�ा संगोपकाला यो� गो�ी शोधून काढताना प्रय� करावे 
लागतात �ासाठी वेळ �ा .एकावेळेलाएकच बदल करा �णजे बाळाचा गोधंळ �ायला नको .बाळ कसा प्रितसाद 
देतंय या कडे ल� �ा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा . 
 

सूचना ६ 

सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा बाटलीने दूध �ायला मदत करते . 
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे .पुरेसा शारी�रक आधार आिण यो� ती �वस्था 
होईल याकडे ल� �ा . 
 

सूचना ७ 
बाळाशी सुसंवाद साधा  
रोज, प्र�ेक वेळेला दूध पाजताना बाळाशी छान संवाद साधा .गोड, मृदूआवाजात बोल�ाने, गाणे �ट�ाने बाळ दूध 
आनंदाने िपते .�ा�ाकडे बघून हसा, �ा�ाबरोबर रमूनजाऊन दूध पाजा . 
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अंितम िवचार  

 
बाटलीने दूध पाज�ाचा मु� उ�ेश आहे बाळ आिण संगोपकाला पोषण आहाराचा सकारा�क अनुभव 

देणे आिण बाळा�ा वाढीसाठी साहा� करणे. सग�ा बाटल्या आिण बुचे प्र�ेक मुलासाठी यो� असतील असे 
नाही . �ामुळे बाळा�ा गरजेनुसार बाटली, बूच आिण दुधाचा प्रवाह शोधून काढणे गरजेचे आहे. जे�ा काही 
अडचणी येतील ते�ाइतरांची मदत �ा. आधीचे अनुभव, आिण सम�ांब�ल इतरांशी चचा� केल्यासलवकर 
िनराकरण होऊ शकेल आिण संगोपक आिण मुलाचा त्रास कमी होऊ शकेल.  
 

 
 
यो� �स्थतीब�ल अिधक मािहतीसाठी पाहा- प्रकरण १ िवभाग १, प्रकरण २ िवभाग ३ बाटलीने दूध 
िप�ातील अडचणीबंाबत अिधक मािहतीसाठीसंदभ�- प्रकरण २ आिण ७ आिण प�रिश� ९म 


